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 چکیده:

ها قیمت باشند. این بیرینگهاي غلتشی میهاي شیارعمیق، یکی از پرکاربردترین انواع بیرینگبلبرینگ
هم قادر هاي شیارعمیق، بلبرینگدهند. هاي باال عملکرد مطلوبی از خود نشان میمناسبی دارند و در سرعت

را بهتر  شعاعیند؛ هرچند که نیروهاي باشبه تحمل بارهاي محوري می به تحمل بارهاي شعاعی و هم قادر
هاي شیارعمیق کنند. مقاله حاضر به دنبال بررسی تأثیر اعمال بارهاي محوري بر عملکرد بلبرینگتحمل می

است. در این مقاله، میزان ظرفیت این بیرینگ ها در تحمل نیروي محوري خالص بررسی شده و عالوه بر آن 
 ،است. در پایان گردیدهها نیز مطالعه ی و محوري بر این بیرینگتأثیر اعمال همزمان نیروهاي شعاع

محاسبات مربوطه براي یک نمونه بلبرینگ شیارعمیق انجام شده و طبق نتایج این محاسبات، با فرض اعمال 
در بارگذاري کامالً شعاعی و  مورد بررسی شیارعمیق نیرویی با اندازه ثابت، بیشترین میزان عمر بلبرینگ

 دهد.درجه نسبت به محور شفت رخ می 30ن میزان عمر آن، در بارگذاري با زاویه حدوداً کمتری
 

 کلمات کلیدي: 

 عمر مجاز.، ي شیارعمیقهابلبرینگبارگذاري شعاعی، بارگذاري محوري، بار معادل، 
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 فهرست عالئم و اصطالحات:

 
 𝒂𝒂 است) 3ها برابر معادله تعیین عمر مجاز (که براي بلبرینگتوان در عالمت 

 KN( 𝑪𝑪بار مجازي دینامیکی بیرینگ (

 KN( 𝑪𝑪𝟎𝟎بار مجازي استاتیکی بیرینگ (

 𝒆𝒆 حد نسبت بار

 𝒇𝒇𝟎𝟎 فاکتور محاسباتی

 KN( 𝑭𝑭𝒓𝒓بیرینگ ( یا مؤلفه شعاعی بار وارد بربار شعاعی 

 KN( 𝑭𝑭𝒂𝒂وارد بر بیرینگ (بار محوري یا مؤلفه محوري بار 

 𝑳𝑳𝟏𝟏𝟎𝟎 درصد (بر حسب میلیون دور) 90هاي غلتشی با قابلیت اطمینان عمر مجاز پایه بیرینگ

 KN( 𝑷𝑷بار معادل دینامیکی (

 KN( 𝑷𝑷𝟎𝟎بار معادل استاتیکی (

 𝑿𝑿 فاکتور محاسباتی براي بار شعاعی

 𝒀𝒀 فاکتور محاسباتی براي بار محوري

 𝛉𝛉 برآیند اعمالی به بیرینگ نسبت به محور شفت (بر حسب درجه)زاویه نیروي 
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 مقدمه: -1

شوند. این هاي غلتشی شناخته میترین و پرکاربردترین گروه بیرینگبلبرینگ هاي شیارعمیق به عنوان ساده
 شکل) می باشد.بیرینگ ها از نوع شعاعی بوده و المان غلتشی در آن ها به شکل ساچمه (توپ هاي کروي 

ها است. هاي عملکردي آنها، به طور عمده به دلیل قیمت مناسب و ویژگیکاربرد گسترده این بلبرینگ
طور که در دهد. همانردیفه را نشان میهاي شیارعمیق تکهاي عملکردي بلبرینگ، ویژگی1شکل شماره 

هاي کارکردي داراي عملکردي اخصها در اغلب شنمودار این شکل نشان داده شده است، این بلبرینگ
 باشند.و به همین دلیل بهترین گزینه براي استفاده در شرایط کاري عادي می هستندمناسب 

 
 عالی     

 مطلوب     

 احتیاط     

 نامناسب     

تحمل سرعت  تحمل ناترازي

 هاي باال

تحمل بار محوري 

 در دو جهت

تحمل بار محوري 

 در یک جهت

تحمل بار 

 شعاعی

ویژگی هاي 

 مورد نظر

 ].1هاي تک ردیفه [هاي عملکردي بلبرینگنمودار ستونی ویژگی: 1شکل 

 
نیز نشان داده شده  1هاي شیار عمیق که در نمودار شکل شماره هاي عملکردي بلبرینگیکی از ویژگی

باشد. در مورد این ویژگی، در اغلب موارد تنها به بیان این نکته است، تحمل بار محوري در هر دو جهت می
در حد «و یا » تا حدي«هاي شیارعمیق، بارهاي محوري را در هر دو جهت، گردد که بلبرینگقناعت می

در حد «و » تا حدي«گردد که منظور از عبارات نمایند. اما این پرسش مطرح میتحمل می» مطلوب
 .استگویی به این پرسش دنبال پاسخمقاله حاضر به چیست؟ » مطلوب

 

 :هاي شیارعمیقبلبرینگخالص توسط حمل بار محوري  -2

هاي شیارعمیق که در شکل بلبرینگهاي داخلی و خارجی هاي موجود در دو طرف رینگدر واقع لبه
 اند.گردیده هااین بیرینگ تحمل بارهاي محوري در هر دو سمت توسط موجباند، نشان داده شده 2شماره
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 ].1عمیق تک ردیفه [بلبرینگ شیاربرشی از یک : 2شکل 

 
هایی همراه هاي شیارعمیق با محدودیتالبته نباید فراموش کرد که تحمل نیروي محوري توسط بلبرینگ

 است. 

 مترمیلی 12ردیفه عادي با قطر داخلی تا هاي شیارعمیق تکبلبرینگ خالص براي ظرفیت حمل بار محوري
 .]2[ گرددبه می، محاس1ز طریق رابطه شماره ا، ردیفه ضدزنگهاي شیارعمیق تکو بلبرینگ

F𝑎𝑎 ≤ 0.25 C0                                                                                            ) 1رابطه شماره(  

ردیفه عادي با قطر داخلی هاي شیارعمیق تکهمچنین ظرفیت حمل بار محوري خالص براي بلبرینگ
 ].2شود[، محاسبه می2شیارعمیق دوردیفه، از طریق رابطه شماره هاي متر و بلبرینگمیلی 12بزرگتر از 

F𝑎𝑎 ≤ 0.50 C0                                                                                            ) 2رابطه شماره(  

باشند. نمیزنی براي تحمل بارهاي محوري خالص مناسب هاي شیارعمیق داراي شکاف ساچمهبرینگبل
گردد. ولی در صورت اعمال همزمان بارهاي ها ظرفیت حمل بار محوري خالص تعریف نمیبنابراین براي آن

 ].2ها باشد [درصد بار شعاعی آن 60ها، میزان بار محوري وارده باید برابر یا کمتر از شعاعی و محوري به آن

 

 ي شیارعمیق:هاحمل بار ترکیبی (شعاعی و محوري) توسط بلبرینگ -3
کنند. در این نیروهاي شعاعی و محوري را توأمان تحمل میعمیق، هاي شیارینگدر بسیاري از موارد بلبر

 گردد.بیرینگ استفاده میعمر سبات مربوط به ) در محا𝑃𝑃0) یا استاتیکی (Pشرایط، از بار معادل دینامیکی (
است و ممکن است با روش  SKFهاي برند شود مربوط به بیرینگجا توضیح داده میروشی که در این
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 3استاتیکی ابتدا از رابطه شماره  معادلبراي محاسبه بار هایی داشته باشد. محاسبه در برندهاي دیگر، تفاوت
 کنیم.استفاده می

𝑃𝑃0 = 0.6 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 0.5 𝐹𝐹𝑎𝑎                                                                                 3(رابطه شماره(  

مقایسه کنیم و هر کدام که 𝐹𝐹𝑟𝑟 از رابطه فوق، باید آن را با مقدار  𝑃𝑃0پس از به دست آوردن مقدار اولیه 
 گردد.نهایی) انتخاب می 𝑃𝑃0تر بود به عنوان میزان بار معادل استاتیکی (بزرگ

تر است. براي این کار ابتدا باید هاي شیار عمیق کمی پیچیدهبار معادل دینامیکی براي بلبرینگمحاسبه 
ها در کاتالوگ ) مربوط به بیرینگ مورد نظر از جداول مربوط به بیرینگ𝑓𝑓0مقدار فاکتور محاسباتی (

𝑓𝑓0 𝐹𝐹𝑎𝑎استخراج و مقدار عبارت  ه بیرینگراهنماي سازند
𝐶𝐶0

 را محاسبه گردد. 

این ضریب وابسته به مقدار گردد. ) محاسبه میeبا استفاده از جداول موجود، مقدار حد نسبت بار ( سپس

𝑓𝑓0 𝐹𝐹𝑎𝑎عبارت 
𝐶𝐶0

به بار شعاعی بیرینگ  يدر مرحله بعد، نسبت بار محورو کالس لقی داخلی بیرینگ است.  

𝐹𝐹𝑎𝑎باشد (حد نسبت بار تر یا برابر با مقدار گردد. اگر این نسبت کوچکمحاسبه می
𝐹𝐹𝑟𝑟
≤ 𝑒𝑒 بار معادل ،(

𝑃𝑃گیریم (دینامیکی را برابر با بار شعاعی وارده به بیرینگ یا مؤلفه شعاعی بار وارد بر بیرینگ در نظر می =
 𝐹𝐹𝑟𝑟تر از مقدار حد نسبت بار باشد، از رابطه شماره ). ولی اگر ، نسبت بار محوري به بار شعاعی بیرینگ بزرگ

 کنیم.ل دینامیکی استفاده میبراي محاسبه بار معاد 4

𝑃𝑃 = 𝑋𝑋 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 𝑌𝑌 𝐹𝐹𝑎𝑎                     ) 4رابطه شماره(                                                                   

𝑓𝑓0 𝐹𝐹𝑎𝑎وابسته به مقدار عبارت  eنیز همچون فاکتور  Yو  Xضرایب 
𝐶𝐶0

و کالس لقی داخلی بیرینگ هستند و با  
 آیند.به دست میهاي تولیدکننده بیرینگ شرکتاستفاده از جداول داخل کاتالوگ محصوالت 

)، جهت محاسبه عمر و قابلیت 𝑃𝑃0) یا استاتیکی (Pبار معادل دینامیکی (در نهایت، پس از محاسبه 
) مقایسه 𝐶𝐶0) و بار مجاز استاتیکی (𝐶𝐶دینامیکی (اطمینان، مقادیر به دست آمده به ترتیب با بار مجاز 

 .)3) و(2( گردندمی
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 بحث و نتیجه گیري -3

عمیق، هاي شیاردر این مطالعه جهت دستیابی به درك بهتري از تأثیر بار محوري بر عمر مجاز بلبرینگ
در شرایط مختلف بارگذاري  6212با شماره فنی  SKFعمیق برند میزان عمر یک نمونه بلبرینگ شیار

 ، بیان گردیده است.1برخی از مشخصات این بیرینگ در جدول شماره  محاسبه گردید.

 

 )SKF )2ساخت شرکت  6212عمیق با شماره فنی مشخصات بلبرینگ شیار: 1جدول 

 6220برینگ شیارعمیق   لب 

 mm( 60قطر داخلی (

 mm( 110قطر خارجی (

 mm( 22پهنا (

 Kg( 78/0بیرینگ (جرم 

 KN( 3/55بار مجاز دینامیکی (

 KN( 36بار مجاز استاتیکی (

 𝐟𝐟𝟎𝟎( 14فاکتور محاسباتی (
 
 

ها از نظر سرعت چرخش، نحوه در این محاسبات، کلیه بارها به صورت دینامیکی و شرایط کاري بلبرینگ
یکسان و در محدوده استاندارد در نظر گرفته اي شفت نسبت به هوزینگ و ... روانکاري، میزان ناترازي زاویه

 90هاي غلتشی با قابلیت اطمینان عمر مجاز پایه بیرینگ، سازي محاسباتشده است. همچنین جهت ساده
نظر شده محاسبه شده و از اعمال ضرایب اصالحی مربوط به قابلیت اطمینان و شرایط روانکاري صرفدرصد 
بار مجاز دینامیک بیرینگ مورد نظر   1/0در تمام مراحل یکسان و برابر با اندازه بار وارد بر بیرینگ  است.

ه نیروي اعمالی نسبت به محور هاي شعاعی و محوري تنها به دلیل تغییر زاویباشد و تغییر اندازه مؤلفهمی

اطمینان هاي غلتشی با قابلیت عمر مجاز پایه بیرینگ. باشدمی -مشخص شده است θکه با عالمت  -شفت 
 .)5و ( )4( ،)2( آیدبه دست می 5رابطه شماره از  درصد 90

𝐿𝐿10 = �𝐶𝐶
𝑃𝑃
�
𝑎𝑎

                                                                           )5رابطه شماره (                     

 ، ارائه گردیده است.2نتایج این محاسبات در قالب جدول شماره 
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 با تغییر زاویه نیروي اعمالی 6212میزان بار معادل دینامیکی و عمر مجاز دینامیکی بلبرینگ : مقایسه 2جدول 

زاویه اعمال بار نسبت 

 به محور شفت

𝑭𝑭𝒓𝒓 
)KN( 

𝑭𝑭𝒂𝒂 
)KN( 

P 
 )KN( 

𝐿𝐿10  
 (میلیون دور)

𝛉𝛉 = 𝟎𝟎° 
 (بار کامالً محوري)

 

0 
 

53/5 
 

02/7 
 

488 

𝛉𝛉 = 𝟏𝟏𝟏𝟏° 43/1 34/5 31/7 433 

𝛉𝛉 = 𝟑𝟑𝟎𝟎° 76/2 79/4 16/8 311 

𝛉𝛉 = 𝟒𝟒𝟏𝟏° 91/3 91/3 58/7 388 

𝛉𝛉 = 𝟔𝟔𝟎𝟎° 79/4 76/2 93/6 508 

𝛉𝛉 = 𝟕𝟕𝟏𝟏° 34/5 43/1 54/5 995 

𝛉𝛉 = 𝟗𝟗𝟎𝟎° 
 (بار کامالً شعاعی)

 

53/5 
 

0 
 

53/5 
 

1000 

 

گردد، به ازاي اندازه نیروي یکسان، بیشترین میزان عمر مجاز مشاهده می 2همان طور که در جدول شماره 
آید که این نکته با توجه به مباحث مطرح شده دور از انتظار در حالت بارگذاري کامالً شعاعی به دست می

بارگذاري با دهد بلکه در وري رخ نمینبود. اما کمترین میزان عمر مجاز بیرینگ، در اثر بارگذاري کامالً مح
 دهد.رخ مینسبت به محور شفت درجه  30زاویه حدوداً 
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